
...ukrývali kňazov, rehoľníkov, „vatikánskych 

špiónov“ v čase totality komunistickej 

strany; prinavrátili nám slobodu; čestní; 

riskovali svoje postavenie i životy; na ich 

odvahu a utrpenie  

sme ne/zabudli 

SPRAVODLIVÍ MEDZI NAMI 

13. apríl 
Deň nespravodlivo         

stíhaných 

- pamätný deň SR 

   ...blahoslavení prenasledovaní  

pre spravodlivosť.... 
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...manželka a matka troch detí; 

ošetrovateľka; počas vojny 

ukrývala partizánov; skrývala 

(s rodinou) kňaza z rehole 

vincentínov (lazaristov) 

 

14 mesiacov odňatia slobody;  

vo veku 39 rokov zomiera vo 

väzení; 19. novembra 1990 

rehabilitovaná  

 

 

   „...húževnato napomáhala ukrývať 

   rehoľníkov a pomáhala im  

   kontaktovať sa s cirkevnými  

  osobami. V najbližšom rodinnom príbuzenstve 

  má sestru - rehoľníčku, a preto bola ďaleko 

  viac zaintresovaná na pomoci rehoľným kňazom 

  podobného rádu, v akom bola aj jej  

  sestra..." písalo sa v odôvodnení rozsudku 

  Najvyšším súdom z roku 1959.  

  ...blahoslavení prenasledovaní  

pre spravodlivosť.... 
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 MÁRIA TENCEROVÁ 

 rod. TUŽINSKÁ 
 

 

 

• 22. jún 1921,  

Štále pri Novej Bani 

† 07. apríl 1960,    

Pankrác, väznica  
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...kuchárka a domáca na fare v 

Bórskom Mikuláši; slobodná; 

počas vojny ukrývala Židov; 

pomáhala kňazom, ktorí chceli 

ujsť z Československa; 

vyšetrovatelia ju napr. topili 

v Dunaji, aby vymohli priznanie 

 

9 rokov odňatia    slobody za 

vlastizradu; vo   veku 51 rokov 

 zomiera vo väzení; 26. 3. 1991  

  rehabilitovaná  

 

 

  Proti nepravdivým tvrdeniam sa statočne 

  bránila, no vnútornej bolesti sa ubrániť 

  nemohla. Keď spánok neprichádzal a bolesť 

     neodchádzala, kľakla si a modlila sa: „Pane, nech 

     sa stane Tvoja vôľa!“ Posilnená modlitbou si  

     chcela ľahnúť, no na stene si všimla tmavú škvrnu: 

     kríž s venovaním, pod ktorým bolo v latinčine 

     napísané krvou: „Bol utrpením skúšaný, ktorý sa tu 

     v bolesti obrátil.“ Krátka veta, zrodená vo veľkom 

     utrpení, ubrala z Emminej odvahy. Už naisto vedela, 

     že pred ňou stojí niečo veľmi ťažké...  

...blahoslavení prenasledovaní  

pre spravodlivosť.... 
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EMMA OLBRICHOVÁ 
 

 

 

• 1904,  

Viedeň, Rakúsko 

† 1955,    

Brno, väznica  
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...povolanie, rodinný stav, 

činnosť pred uväzneným, stručná 

informácia zo života; koho 

ukrývali 

 

Doba odňatia slobody, 

rehabilitácia, prepustenie na 

slobodu; v akom veku zomiera 

 

 

   ...ak poznáte človeka, ktorý  

   pomáhal ukrývať v čase  

   komunistickej totality kňazov, 

  pastorov, rehoľníkov , laikov, občanov, 

  napíšte nám (Nenápadní hrdinovia,  

  Robotnícka 7, 831 03 Bratislava 3.  

  neupauer@november.eu). „Čo sa nenapísalo, to 

  sa nestalo.“ Len s Vašou pomocou zaznamenáme 

  príbeh odvahy a utrpenie. Len vďaka Vám 

  môžeme nájsť tváre a príbehy tých, ktorí nám 

  prinavrátili slobodu, nasledovania 

  hodné príklady hrdinstva a statočnosti. 

     Ďakujeme Vám! 

...blahoslavení prenasledovaní  

pre spravodlivosť.... 
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MENO PRIEZVISKO 

rod. PRIEZVISKO 
 

 

 

• XX. mesiac 19XX,  

miesto narodenia 

† XX. Mesiac 19XX,    

miesto úmrtia   
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